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TEN MANO KRANTAS 

Kiekvienas kQrejas tikriausiai turi savo, jam vienam tezinom^, 
jkvepimo zem^, nors kiekvienas gal kiek skirtingai supranta si^ 
poetiskai skambanci^ metafor^. Dazniausiai minimas kaimas, o 
mano atminty pirmiausia iskyla Baltijos juros krantas ir senasis 
Klaipedos miestas, kur greiciau uz baltasparn^ zuvedr^ praskrie-
jo keleri ankstyvosios vaikystes metai, kai sykiu su nerimastingu 
juros veju jkvepiau \s ne vien gaivaus oro, bet dar kai 
ko svarbiau ir esmingiau, kas liko manyje visam gyvenimui, ne-
isvengiamai atsispindejo ir nuolat atsispindi kuryboje. Be abe-
jo, nieko stebetina cia nera: mes esam uzkoduojami gimtosios 
aplinkos, j i - neatsiejama musij savasties dalis. 

Deja, nelabai ilgai begiota dailiais pilkais akmenimis grjsto-
mis Klaipedos gatvemis, dziaugtasi juros, Melnrages kopq, zaliij 
pusynij grozybe: 1939 metij kovo pabaigoje miest^ uztemde krau-
pus Hitlerio, kalbejusio is dramos teatro balkono, seselis. Fiure-
ris, atplauk^s kreiseriu „Deutschland", rekavo ne taip toli nuo 
mano namij Pievij gatveje, pazymetij septintuoju numeriu. 

Per kelias valandas pasidareme pabegeliais. Taip pirm§ kart^ 
netekau namij ir susiduriau su totalitarizmu, kurio dusinamuose 
gniauztuose (tik kitokios, raudonos, spalvos) veliau teko praleisti 
vos ne penkis desimtmecius. Pagalvojus apie tai darosi ir liiidna, 
ir baisu. Uz k^ ta nepelnyta sunki bausme? 
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Taciau tuomet, netek^s miesto, kurj jau buvau spejfs pamilti, 
juros visiskai nepraradau, nes dar liko Palanga ir link Svento-
sios nusidriek^s puikaus gelsvo smelio ruozas. O jura jau visam 
laikui buvo uzemus nelieciam^ viet^ mano atminty ir sirdyje. Ji 
tenai visada. Galing^ jos bangij dundesj girdziu tick tarp griu-
vanciij niuriij Vilniaus senamiescio miirij, tick Tokijo, Niujorko, 
Londono ar Paryziaus gatviij uzesy. Jura kasdien mane saukia 
sugr jzti, atsigauti dvasiskai ir fiziskai, vel pasiduoti jos paslaptin-
giems kerams ir niekieno nepranokstamam zavesiui, isgyventi t^ 
ypating^, su niekuo nelyginam^ placiai atsiveriancios erdves ir 
begalines laisves pojutj. 

Tai Vakarij kulturos zona, aiskiai besiskirianti nuo rytiniq 
Lietuvos pakrasciij, pazymeta kitokiu, didesnes brandos zenklu, 
aukstesniu lygmeniu. Tai is tikrijji} placiausias musq langas \-
saulj. Jeigu pro jj zvelgsi smalsiai ir jdemiai - daug jdomaus ir 
svarbaus pamatysi. Tad sis krastas visada man buvo ir liko arti-
mas, brangus, savas. Jame stipriau plaka Europos kulturos pulsas, 
pajuryje geriau suvoki, kad pasaulj butina pazinti ir kvaila apsi-
riboti tik tuo, k^ nuolat aplink save regi, ar megautis ir didziuotis 
nykiu provincializmu, netgi tobulai tautisku ir patriotisku, jeigu 
puikiai sektijsi tomis dorybemis spekuliuoti... 

Uzdaros erdves, aptverto kiemo psichologija man svetima ir 
nepriimtina, todel mano jkvepimo zeme - visi kontinentai, ku-
riuose buvau ir kurie duoda peno dvasiai, protui ir jausmams. Be 
uzsienio turbut uzdusciau pilkame, tamsiame, priesiskos ir bru-
taliai agresyvios atmosferos, bjauriausios netvarkos ir kasdienio 
chamizmo pripildytame Vilniuje. Laime, galiu nuvaziuoti j pa-
jurj ir uzsienj, patirti teigiamij emocijij, daugyb? spalvingq jspu-
dzii}, pasisemti naudingij ziniij, o tai smarkiai pravercia kurybai. 
Juk neatsitiktinai mano paveiksluose smescioja pajiirio motyvai, 
taip pat jq gausu ir prozoje, naujausiame, dar neisspausdintame 
didesnes apimties kiirinyje. 
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Likimas mane vaikysteje is Klaipedos gyventojo paverte 
sauniosios Zemaitijos kaimo gyventoju. Jo dovana nebuvo blo-
ga, bent jau kurj laik^, kol kaimas pakyrejo ir pradejo vilioti 
ryskesne miesto sviesa. Tyliai tekanti skaidrioji Minija (tada ji 
dar tokia buvo) pusiaukeleje tarp Plunges ir Kartenos (kaimo 
pavadinimas Liepgiriai, matyt, cia kadaise buta nemenkij lie-
pij giraiciij), zalieji kloniai, aukstieji skardziai paupy, ukanotos 
daubos, kvapnus, ^zuolij lapais slamantys miskeliai... Argi tai 
ne brangi dovana? Ar ne palaima augti sumaniai tevij tvarko-
mam ukyje (jis buvo pirktas dar gyvenant Klaipedoje), klau-
sytis nuostabaus pauksciij ciulbejimo giedrais pavasario rytais, 
pasileisti slidemis speiguot^ ziem^ per aukstus pusnynus, uz-
uosti kamino dumij kvap^, dziaugtis plazdancios ugnies silu-
ma ir jaukumu gudziais rudens vakarais, skaityti knygas prie 
zibalines lempos apie nepazjstamus tolimus krastus ir svajoti 
apie daugelj nepaprastij dalykij? 

Taciau praejus vos keliasdesimciai metij apniukusj vidudienj 
stovejau prie siurpiij buvusios sodybos liekanij greta per kazko-
kj stebukl^ nesunaikinto dailiai isdrozineto kryziaus, prisimin-
damas, k^ pasakojo susenusi, j vargan^ baudziaunink? panasi 
mano vienmete kaimyne: sioje dykyneje naktimis susirenka ir 
klaikiai staugia alkani vilkai, - mat kolchozas ne per seniausiai 
cia buvo uzkas^s fermoje nugaisusius verselius, tad pilkakailiai 
turbut stauge is apmaudo, nepajegdami jq pasiekti... 

Tokia si tragiskoji zeme, isdraskyta rusij tankij viksrij ir gau-
siai aplaistyta partizanij, daugybes zemaiciij krauju. Praeitis. 
Prazuv? gyvenimai. Liudniausios, skaudziausios netektys nuo tij 
kraupii} tolimesnixj metij iki dabarties: tevas Juozas, brolis Algi-
mantas, motina Ona, sunenas Tomas, draugai ir biciuliai, iski-
lios, Lietuvoj gerai zinomos asmenybes, kuriij jau niekad nebe-
sutiksi nei po Vilniaus stogais, nei dar tebeklajodamas po marg^ 
ir daznai ziaurij pasaulj... 
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Kiek draugiskq ir mielij zmoniij pasitaike siame kelyje! 
Suomiai, danai, norvegai, vokieciai, anglai, prancuzai, italai, 
graikai, iseivijos lietuviai, lenkai, jvairiausi kitij tautybi^ atsto-
vai... Jie sunkiu metu pareme ir padejo, gerbe ir padoriai elgesi, 
uzuot atstum^, atzagaria ranka atmet? tavo kuryb^, tulzim pu-
toj? arba ignorav?, kaip tai dare ir kai kas iki siol daro nepri-
klausomoj Lietuvoj ir komunizmo „gadynei" pasibaigus. Na, o 
jkvepimas, kuryba, naujos knygos ir paveikslai? Bet cia deretij, 
karciai nusisypsojus, sav^s ir kitq paklausti: „Kam visa tai sian-
dien reikalinga?" 

Centus skaiciuojanciam inteligentui? Staiga pralobusiam ma-
zarasciui? Itin brangiij automobiliij vagims, sedintiems ne ka-
lejime, bet moderniausiam ir prasmatniausiam, neseniai duris 
atverusiam sostines restorane? Tave antrus metus mulkinanciai 
bene didziausiai spaustuvei? Abejingiems, pasiputusiems valdi-
ninkams ir kritikams? Apskritai kam? 

Galbat niekam, isskyrus tave patj ir j tave panasq ret^ keis-
tuolj, jsitikinusj, kad menas tebera svaresne, reiksmingesne ver-
tybe zmogaus gyvenime negu tarptautines sunij ir kaciij parodos, 
grazuoliij konkursai, futbolo rungtynes, istaigingi baliai ar ne-
svariq banknote prigrusta pinigine. Taigi taip. 

1994 
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SOKIS APLINK AUKSO PUOD/\ 

Praejo daugiau negu menuo nuo labai skaudaus ir aktualaus Algi-
manto Sukio straipsnio „Juodos mintys prie paminklo kritusiems 
uz Lietuvos laisv?" publikacijos „Literaturoje ir mene". Praejo be 
jokio atgarsio. Nes - tyla... Giidi tyla kasdienio abejingumo tyrlau-
kiuose. Gal niekam neberupi tiesa (ypac kai ji karti), teisingumas, 
padorumas ir siij labai svarbiij vertybiij issaugojimas? 

Uztat kam nors turbut tenka pareiga prabilti, sugrjzti prie 
straipsnyje isdestytq „juod4 minciij" ir pameginti bent siek tiek 
pasiaiskinti, kodel jos atsirado. Kas del to kaltas? Ar tokiij sun-
kiij minciij apniktasis? Tikrai ne. Mat nelinksmos mintys nekyla 
savaime, jas suzadina kasdienybe ir nepavydetina patirtis, kai, 
pasijutus atstumtam ir pazemintam, iliuzijos ima sklaidytis, at-
verdamos liudn^ realybes panoram^. Straipsnio autorius raso: 
„Dovanokit, taciau as, galbut del to, kad 1991 m. sausio i3-^J4 mano 
galva buvo traumuota, niekaip nepajegiu suvokti, kodel parasas 
rasalu iskilmingoje aplinkoje yra svarbesnis uz paras^ savo krau
ju, suviams aidint." Taciau traumuota galva cia niekuo deta. Ji 
mqsto nepriekaistingai, daugelj kart^ geriau negu tos valdiskos 
galvos, kuriij nepasieke okupanto ginklo smugiai, nes buvo sau-
gioje vietoje, kur neaidejo suviai ir zmoniij netraiske tankij viks-
rai. Anos galvos tik beginklius verte priesintis, rankomis ginti 
radijo ir televizijos pastat^, spaudos rumus bei televizijos bokst^. 


